
 
 
 
Konkurrence Regler: 
 
Hver deltager betaler et deltagergebyr på 60 kr. uanset antal modeller. 
Junior modelbryggere deltager GRATIS. 
Deltagergebyret gælder også som entre billet til museet i hele weekenden, Deltagergebyret 
betales ved ankomsten til museet i kiosken. 
Man vil få en entre billet udleveret (også Junior modelbygger). 
Denne billet skal kunne fremvises, hvis man bliver spurgt om det. 
 
For at en klasse skal kunne bedømmes, skal der være mindst 5 modeller opstillet i klassen. 
Er der færre end 5 modeller opstillet i en klasse, skal modellerne forsøges, at blive placeret i en 
anden klasse, kan dette ikke lade sig gøre vil klassen ikke blive afviklet, og deltageren vil blive 
informeret om dette hurtigst muligt.  
Tilmeldingsgebyret til modelkonkurrencen, vil i dette tilfælde ikke kunne betales tilbage, da det 
også gælder som entre billet til hele museet.  
 
Hvis Modellen er anbragt i nogen form for naturtro omgivelse (græs etc.), uanset mængden og 
størrelse. Betragtes den som værende i diorama, og skal anbringes som sådan. 
 
Modellerne bedømmes af de deltagende modelbygger selv. 
Dette gøres som følger: Ved indskrivning får alle deltagere udleveret en stemmeseddel med 
deres navn på. Afstemningen starter søndag kl.11.00 og løber frem til kl.14.00.  
Den udfyldte stemmesedlen skal afleveres i en dertil indrettet stemme boks, som står i kiosken. 
Efter kl. 14.00 vil stemmersedlerne blive talt sammen. 
Man stemmer på en´ model i hver klasse.  
Ud fra bedømmelseskarterierne:  
Flotteste udførte håndværk: samleteknikker og bemalingsteknikker. 
    
Man må IKKE stemme på egne modeller, dette vil gøre stemmesedlen ugyldig.  
 
Skulle der forekomme stemmelighed imellem to modeller i samme klasse, vil Danmarks 
Flymuseum udpegede neutral person afgøre hvilken model der er bedst.  
 
Præmie overrækkelse starter Kl.16.00.  
Først når præmie overrækkelsen er færdig, må de deltagende modeller fjernes. 
 
Modellerne udstilles helt for egen regning og risiko. Danmarks Flymuseum påtager sig intet 
ansvar for skader eller andet vedr. modellerne, opstået under transport til og fra model 
konkurrencen, før - under eller efter konkurrencen/udstillingen eller lign. 
 
Der er mulighed for: 
Overnatning og bad på museet. 
Middagsmad lørdag, aftensmad lørdag, morgenmad søndag, og middagsmad søndag. 
Se tilmelding blanketten for yderligere info og priser. 
 
Arrangørerne forbeholder sig ret til opdatering og ændringer i arrangementet.

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lufthavnsvej 1, Stauning Lufthavn, 6900 Skjern, Denmark. 
Se mere på: www.flymuseum.dk/

 

 

 

http://www.flymuseum.dk/


 
Tilmelding til:  
Danmarks Flymuseum Modelkonkurrence.: 
 
Venligst udfyld med blokbogstaver. Derefter scan og vedhæft i en mail, eller bare send en mail 
med de nedenstående oplysninger - send til: jesper.p@youseepost.dk 
Sidste tilmeldingsfrist er: 11 September kl.12.00.  
Bemærk: Det er ikke muligt at tilmelde sig efter denne dato, ej heller på arrangementsdagen.  
 
Navn.:_______________________________________________________________  
 
Adresse.:_____________________________________________________________ 
 
Mail adresse og evt. Telefon nr..:__________________________________________ 
 
Jeg tilmelder mig, med følgende antal modeller i hver klasse (entre 60kr.): 
 
Stk.:___ Klasse A: Juniorklasse (til og med 16år GRATIS). 
Stk.:___ Klasse B: Den Danske Hær (militærkøretøjer og figurer). 
Stk.:___ Klasse C: Det Danske Flyvevåben (alt flyvende). 
Stk.:___ Klasse D: Diorama. (alle slags modeller i diorama) 
Stk.:___ Klasse E: Ud af æsken. (kun modeller bygget direkte ud af æsken u. ekstra dele. 

Vejledning skal udstilles sammen med modellen)  
Stk.:___ Klasse F: Åben Klasse. (Alt andet der ikke kan kommer i de overnævnte klasser) 
 
Jeg vil gerne have en salgsstand: på ca.____ bordmeter. (30kr pr. bordmeter.) 
(Deltager jeg ikke i konkurrencen er jeg indforstået med at jeg stadig betaler entre på 60kr.) 
 
Jeg vil gerne udstille modeller udenfor konkurrence: ca.____ bordmeter. (gratis borde.) 
(Deltager jeg ikke i konkurrencen er jeg indforstået med at jeg stadig betaler entre på 60kr.) 
 
Jeg ønsker at kunne sidde og bygge, og har brug for ca.____ bordmeter. (gratis borde.) 
(Deltager jeg ikke i konkurrencen er jeg indforstået med at jeg skal betaler entre på 60kr.) 
 
Sæt kryds: Jeg deltager kun Søndag:___  Jeg deltager Lørdag og Søndag:___ 

Husk Sovepose – liggeunderlag? 
Tilmelding til Forplejning / Overnatning 
Antal: _____ Lørdag middagsmad á 40.00kr. Div. Sandwich: æg/rejer – kylling/bacon lign.  

-uden drikkevare. Drikkevare kan købes i kiosken. 
Antal: _____ Lørdag aftensmad á 80.00kr. Grill menu m.flødekartofler og salat. 

-uden drikkevare. Drikkevare kan købes i kiosken. 
Antal: _____ Søndag morgenmad á 30.00kr. 2 rundstykker m. pålæg,  

inkl.: Juice, kaffe eller the. 
Antal: _____ Søndag middagsmad á 40.00kr. Pastasalat m. kylling og flutes,  

-uden drikkevare. Drikkevare kan købes i kiosken. 
Antal: _____ Overnatning.  
Køkkenet forbeholder sig ret til at tilpasse menuen.  
 
Tilmelding af butik: 
Butikkens navn er: _______________________________________   
Kommer:_____ Personer. (Pris pr. person tilknyttet butikken er 60kr.) 
Jeg ønsker en: Butiks salgsstand på ca.____ bordmeter. (30kr pr. bordmeter.)  
Evt. spørgsmål kan sendes til:jesper.p@youseepost.dk 
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Weekendens program: 
 
Lørdag. 
10.00 - 16.00 Åben for alm. betalende publikum. 
10.00 - 16.00 Kiosken er åben med salg af forfriskninger,  

bøger, modeller og meget mere.  
10.30 - 13.00 Indlevering/opstilling af modeller til konkurrencen. 
 Samt opstilling af salgsstande og udstillinger. 
10.45 - 11.00 5-10min. Velkomst 
12.30 - 14.00 Fælles middagsmad, for deltagerne. 
14.00 - 15.00 Hvis ønskes, guidet rundvisning på museet, inkl. Rundbue hallen 
15.00 - 18.30 Foredrag af S-61 pilot (det arbejder vi på), ellers fælles modelhygge og handler 
18.30 - 20.00 Fælles aftensmad, for deltagerne. 
20.00 - ? Fælles modelhygge og handler. 
?        - Godnat. 
 
 
Søndag. 
09.00 - 10.00 Tag selv morgenmad, for deltagerne. 
10.00 - 16.00 Åben for alm. betalende publikum. 
10.00 - 16.00 Kiosken er åben med salg af forfriskninger,  

bøger, modeller og meget mere.  
09.00 - 10.30 Indlevering/opstilling af modeller til konkurrencen. 
 Samt opstilling af salgsstande og udstillinger. 
10.45 - 11.00 5-10min. Velkomst 
11.00 - 14.00 Afstemning. 
12.30 - 14.00 Fælles middagsmad, for deltagerne. 
10.00 - 16.00 Fælles modelhygge og handel. 
16.00 - 17.00 Præmieoverrækkelse. 
17.00 - Tak for nu, vi ses forhåbentlig i 2018. 
 
 
Vi søger folk der kan lave et foredrag, vise fotos fra en god modelrelateret tur, eller lign.  
Så er det noget for dig, hører vi gerne fra dig. Meld dig til på: jesper.p@youseepost.dk 
Arrangørerne forbeholder sig ret til at justerer i programmet.  
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